
 

 
 

d’Amateurs jaarverslag 2020-2021: 

 
Coronaseizoen 2020-2021 was voor veel verenigingen een verloren jaar. 
Competities kwamen stil te liggen, veel activiteiten gingen niet door. Ook bij 
d’Amateurs werd er nauwelijks gedamd. Vandaar het karige verslag hieronder. 
 
Jaarvergadering 2020: 
 
De jaarvergadering van 2020 heeft, vanwege de coronamaatregelen, niet 
plaatsgevonden. 
 

Start seizoen 2020-2021: 
 
24 september 2020: 
Er waren wat onduidelijkheden over ons speellokaal. Het leek erop dat we te midden 
van restaurantgasten onze partijen moesten spelen. Daardoor zijn enkele leden 
afgehaakt die dat niet zagen zitten. Iets te laat werd bekend dat er een alternatieve 
speelruimte was gevonden. Uiteindelijk zijn er nog vijf partijen gespeeld. Jos won van 
wedstrijdleider Barend. Peter bleek beter voorbereid dan John en Gerard trakteerde 
koploper Toon op een nederlaag. Toch beleeft Toon een primeur. Nooit eerder stond 
hij enkele weken hoger geklasseerd dan zoon Antoine. Een prestatie die vermeld mag 
worden! De partijen van Rob tegen Willem-Peter en Lambert tegen Antoine eindigden 
in remise. Dat er hierna nog maar een clubavond zou volgen hebben we niet zien 
aankomen. 
 
Externe wedstrijden 2020-2021: 
 
d’Amateurs kwam uit in de nationale competitie 1e klasse C en in de provinciale 
hoofdklasse. 
 
Nationale competitie 2020-2021:  
 
In de eerste klasse C, waar het team van d’Amateurs uitkomt, konden slechts twee 
partijen gespeeld worden. Door het niet willen spelen van een van de andere 
verenigingen, speelde d’Amateurs zelfs slechts een wedstrijd. Deze wedstrijd tegen 
’s-Gravenpolder werd jammerlijk verloren. 

 

 

 



Pl Teams 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    We  Pu  Bs 

1   PWG s-Gravenpolder    .. .. .. .. .. .. 10 10 ..    2  4  8 

2   De Variant   ..  .. .. .. 9 .. .. 9 ..    2  4  4 

3   Ons Genoegen Utrecht   .. ..  .. .. .. 12 .. .. ..    1  2  8 

4   Raes DC Maastricht   .. .. ..  6 .. .. .. .. 12    2  2  4 

5   EAD Asten   .. .. .. 10  .. 7 .. .. ..    2  2  2 

   CTD Arnhem 2   .. 7 .. .. ..  .. .. .. 10    2  2  2 

7   ADG   .. .. 4 .. 9 ..  .. .. ..    2  2  -6 

8   DAmateurs   6 .. .. .. .. .. ..  .. ..    1  0  -4 

9   DC Nijmegen   6 7 .. .. .. .. .. ..  ..    2  0  -6 

10   DES Lunteren 2   .. .. .. 4 .. 6 .. .. ..     2  0  -12 

   

 

‘s-Gravenpolder D’Amateurs 10-6 

 Jos de Wild (1014)   Antoine van Zandvoort (1114)  1-1(4) 

 Johnny de Leeuw (1381)   Jos van der Wielen (1124)  2-0(6) 

 Niels Roelofsen (1131)   Jacques Brouns (1068)  1-1(3) 

 Peter Schunselaar (1201)   Arno Bloks (1029)  1-1(1) 

 Danny Wattel (1214)   Wil van den Braak (1361)  1-1(8) 

 Jaap Veerhoek (1134)   Peter Klaassen (1013)  0-2(7) 

 Arie den Hollander (1013)   Tom Vissers (980)  2-0(5) 

 Jeanine van der Horst (1084)   Martien van Erp (876)  2-0(2) 

  

 
Hoofdklasse Brabantse Bond 2020-2021:  

d’Amateurs hebben niet meegedaan aan de Brabantse competitie voor clubs.  
 
 
Brabantcup 2020-2021: 

d’Amateurs hebben niet meegedaan aan de Brabantcup voor viertallen. 
 
 
Interne wedstrijden 2020-2021: 

Jammer genoeg betreft het een seizoen waarin weinig is gebeurd. De corona 
pandemie heeft roet in het eten gegooid. Ons clublokaal is gedurende langere tijd 
gesloten geweest op last van de overheid. Competities zijn vroegtijdig afgebroken of 
zelfs niet gestart. En dit niet alleen voor onze club, maar ook provinciaal en landelijk. 
  

https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/teamsamen.php?taal=&kl=38&se=21&Nr=&Id=9910
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=38&se=21&Nr=232&Id=9910
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=38&se=21&Nr=297&Id=9910
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=38&se=21&Nr=244&Id=9910
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=38&se=21&Nr=233&Id=9910
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=38&se=21&Nr=258&Id=9910
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=38&se=21&Nr=665&Id=9910
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=38&se=21&Nr=217&Id=9910
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=38&se=21&Nr=691&Id=9910
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=38&se=21&Nr=324&Id=9910
https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/clubs.php?kl=38&se=21&Nr=283&Id=9910


Onderlinge competitie 2020-2021:  
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
Ook hier is sprake van een onvoltooide competitie. 
 
  



Rapid-competitie 2020-2021: 

De rapid-competitie is niet gespeeld. 
 
 
 
Jan van de Westelakentoernooi / Sneldamcompetitie 2020-2021: 

Ons jaarlijkse sneldamtoernooi heeft helaas geen doorgang kunnen vinden. 
 
 
 
De bekercompetitie 2020-2021: 

De bekercompetite is niet gespeeld. 
 
 
 
De  laddercompetitie 2020-2021: 

Er zijn te weinig wedstrijden gespeeld om de laddercompetitie op te tuigen. 

 

Vertegenwoordiging van d’Amateurs door haar leden 2020-2021: 

Onze leden hebben niet aan toernooien mee kunnen doen. 
 
 
 
Jaarafsluiting seizoen 2020-2021: 

De jaarafsluiting heeft niet plaats kunnen vinden. 
 


